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Florianópolis, 07 de março de 2007. 

Para  
Dr. Ricardo Jacó 
Presidente do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da Área 21  
Brasília – DF 

 

Prezado Senhor. 

 
Considerando a realização da Reunião Anual do Fórum de Coordenadores de 

Programas de Pós-Graduação da Área 21 da CAPES (Educação Física, Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional) nos dias 3 e 4 de maio de 2007, em Florianópolis/SC, 

informamos que o evento será realizado no Hotel Costa Norte Ponta das Canas, situado 

na rua Deputado Fernando Viegas, 560 – Pontas das Canas - 88056-730 Florianópolis/SC. 

Os valores das diárias (valores por pessoa e que incluem café da manhã) que serão 

cobradas dos participantes do evento, que poderão estender até o final de semana, serão: 

Standard e Superior Vista Pátio  Superior e Suíte Vista Mar 

SGL R$ 81,00     SGL R$ 101,00 

DPL R$ 51,00     DPL R$ 63,00 

TPL R$ 44,00     TPL R$ 52,00 

QDPL R$ 41,00    QDPL R$ 47,00 

Após visita ao hotel, recomendamos a suíte Superior Vista Mar devido a 

possibilidade de observar o nascer do sol, embora os apartamentos Standard e Superior 

Vista Pátio sejam também de alto padrão. A descrição dos apartamentos e demais 

dependências poderá ser visualizada no site http://www.hoteiscostanorte.com.br . 

Aproveitamos a oportunidade para informar que há necessidade de serem ocupados, 

pelo menos, dez apartamentos(suítes) para não serem cobradas as diárias de utilização dos 

auditórios. Além disso, os valores das diárias não estão incluindo as despesas com coffee 

breaks, águas e cafezinho, as quais serão pagas pelos organizadores locais 

(UFSC/UDESC). 

As reservas poderão ser efetuadas por e-mail 

(pontadascanas@hoteiscostanorte.com.br ou comercial@hoteiscostanorte.com.br) ou pelo 

i. exe



telefone (48) 32841311. Lembro que há necessidade de mencionarem a participação no 

evento, devido ao preço especial que será cobrado neste período. 

Os almoços e jantares serão no restaurante do hotel, cujo valor do Buffet será de R$ 

25,00 reais por pessoa. O cardápio é diversificado, contendo saladas, carnes, aves, peixes, 

massas, guarnições e sobremesa. 

A organização local do evento está aguardando a programação geral do evento para 

agendar a programação social. Enquanto que o PPGEF/UFSC será responsável pela 

hospedagem, alimentação e programação científica do evento, o PPGCMH/UDESC será 

responsável pelo transporte (Aeroporto-Hotel-Aeroporto) e programação social. 

O agendamento do transporte aeroporto-hotel deverá ser feito com o prof. Élio 

Rosler, pelo e-mail d2hr@udesc.br ou pelos fones (48) 32442260 ou (48) 84077036. 

Certos de contarmos com a colaboração necessária para a realização deste evento, 

agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos (e-mail: juarezvn@cds.ufsc.br e dehr@udesc.br )  

 
 

Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento 
Coordenador do PPGEF 


